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INF,ORMACJA
ZARZ,ĄDU DROG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania
z udostępnieniem kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia2I marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. |J. z20|6 r.) poz. 1440 z
późn. un.) informuję, iż w trakcie przygotowania jest następujące zadanie:

,,POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH W CIĄGU TRASY PRZYGRANICZNEJ GRoNowo
- GOROWO IŁAWECKIE ETAP GRZĘDOWO - KRZEKOTY,

W ramach wyżej wymienionej inwesĘcji może powstać obowiązek wybudowania w pasach drogowych
kanałów technologicmych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej,
zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takich kanałów.
KanĄ udostępnione są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicmych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicmvch naleł kierować na piśmie na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
ul. Królewiecka 55
14-500 Braniewo

Osoba upĘrłrniorrą_dqtontąhui
Wojciech Wiśniewski
tęI. 55 625 73 73 l fax 55 625 73 80
zdp@braniewo.waw.pl

Zgodnie z zapisami art. 4, pkt 15a ustawy o drogach publicznych kanał tęchnologiczly to ciąg osłonowych
elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl at. 39, ust. 6b ustawy o drogach publicznycb podmiot, który zgłosi
zainteresowanie udostępnieniem przezzarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie pojego wybudowaniu nie
złoĘ ofeĘ (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 ustawy), jest zobowiązany zwrócić zarządcy
drogi koszty wybudowania kanafu technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie
www.zdp.braniewo.waw.pl.

Planowany przebieg inwestycji przedstawiono w załącznku graficznym.
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